ISM Vadybos ir ekonomil<os universiteto studentq atstovybes
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ISTATAI

1.

1.1.

ir sutrumpinirrai:
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;

Siuose istatuose vartojamos sqvokos

1.1.1.
1.1.2,
1,1.3.
1.1,4.
1.1.5.
1.1.6.
1,1,7,
1.1.8.

7,2.
1.3.

BENDROSIOSNUOSTATOS

Auk5toji mokykla Atstovybe - Auk5tosios mokyklos stndentq atstovybe;
Konfelencija - Atstovybes konfelencija;
Prezidentas - Atstovybes prezidentas;
Viceprezidentai - Atstovybes viceprezidentai;
Valdyba - Atstovybes valdyba;
Visuotinis narirl susirinkimas - Atstovybes visuotinis narirl susirinkimas;
Reglamentas - Atstovybes reglamentas, kuriuo, nepriestaraujant Siems istatams,
detaliau reglamentuoj ama Atstovybes veikla.
Atstovybes pavadinimas - ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentq atstovybe,
Atstovybes teisine folma - Asociacija, Atstovybes veiklos teisiniai pagrindai yra Lietuvos
Respublikos auk5tojo rnokslo istatymas, Lietuvos Respublikos asociacijq istatymas, Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas, kiti teises aktai, AukStosios mokyklos statntas bei istatai ir
ileglamentas.

I,4,

Atstovybes finansiniai metai: rugsejo 1 d. - rugpjlrdio 31 d,

2,
2.1.

)1

ATSTOVYBES VEIKLOS TIKSLAI IR UZNAVTNTRT

Atstovybes veiklos tikslai il uZdaviniai:
2,L.1. atstovauti studentams, besimokantiems Auk5toj oj e mokykloj e;
2,1,2. dalyvauti kuriant demokratines Salies Svietimo bei Auk5tosios mokyklos studijq
sistemas, atitinkandias studentq interesus ir garantuojandias jq teisiq apsaug4;
2,1,3, remti ir ginti Auk5tosios mokyklos studentq interesus klausimais, susijusiais su.jt1
akademine ir socialine padetimi, gerove bei statusu Auk5tojoje mokykloje;
2,1,4, rernti ir skatinti bendradarbiavim4 su kitq aukStqjq mokykltl studentais bei
studentiSkomis organizacij omis, siekiant auk3diau iSvaldintq tikslq;
2,1,5. igyvendinti auk5diau iSverdintus tikslus Auk5tojoje mokykloje bendradarbianjant su
kitomis organizuotomis AukStosios mokyklos grupemis ir kitomis nevyriar.rsybinemis
organizacij omis;
2.1.6. organizuoti Auk5tosios mokyklos studentr4 moksling, kultr-lring, klrybing veiklq,
Atstovybes veikla, vykdoma tiesiogiai il bendradarbiaujant su kitomis orgar"rizacijonris,
apima, bet neapsiriboj a:

2,2.L" tarptautinius, nacionalinius, ir vietinio lygio studentq sr.rsitikirnus ar akci.jas.
reikalingas veiklos kryptims ar programoms numatyti bei.joms igyvendinti;
2,2.2. darb4, siekiant aktyviausio studentq dalyvavimo akcijose, kulios lemia efekyvi4 ir'
viening4 studenttl veikl4;

2.2.3.

studentq ir jt1 olganizacijqveiklas, siekiant geresnio tarpusavio supratimo, solidarumo,

Svietimo demokratizavimo, akademines laisves ir pladiq studentq teisirl, paramq il
skatinim4;
2,2.4, pagalbq studentams siekiantiems gauti param4 ar palalpE;
2.2.5, ry5iq su Auk5t4ja rnokykla stiprinim4 ir pletojirn4;
2,2,6, studentq atstovq delegavim4 i Auk5tosios rnokyklos or.ganus;
2.2.7, dalyvavimq organizuojant efektyvq studijrl proces?, rengiant studijrl programas bei
Reglament4;
2.2.8. informacijos apie Auk5t4j4 mokykl4 skleidirnas;
2.2.9. glaudLl4 rySiq su vietinemis, kitq valstybiq nacionalinemis ir tarptautinemis
or ganizacijomi s pletoj im4, siekiant b endrq interest1;
2,2,I0. studentq akademines, kulturines, sportines ir poilsines veiklos organizavimq;
2.2,lL,juridiniq asmenq steigim4 al tapim4 kitq juridiniq asmenq nariais;
2,2,12, Atstovybei reikalingo turto pirkim4 ar kitoki teiset4 jo isigijim4 il disponavirl4 juo;
2,2.l3,istatymq nedraudLiam4 flking komelcing veikl4, kuri neprie5tarauja Atstovybes
istatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Atstovybes tikslams pasiekti;
2,2.I4,vis4 kit4 veikl4, urunatyt4 Lietuvos Respublikos auk5tojo mokslo istatyrne il
AukStosios mokyklos statute bei kituose norminiuose ir lokaliniuose teis6s aktuose;
2,2,15, vis4 kit4 bet koki4 veikl4, kuri neprieStalauja Atstovybes veiklos tikslarns, teises
aktams.

3"
3.1.
3.2.
J.J.

3.4,

ATSTOVYBES NARIAI

Visi Lietuvos

Respublikos piliediai, asmenys be pilietybes arba uZsier-iiediai, ntiolat
gyvenantys Lietuvoje ir studijuojantys Auk5tojoje mokykloje, gali blti Atstovybes nariais,
Auk5tosios mokyklos studentas Atstovybes naliu tampa, kai Reglarnento nustatyta tvalka yra
fra5omas i Atstovybes naritl s4ra54.
Atstovybes nanat turi Sias teises:
3.3.1. rinkti ir blrti i5rinktiems iAtstovybes organus;
3.3,2, Siq [statq nustatyta tvarkagauti i5sami4 informacrj4 apie Atstovybes veikl4;
3.3.3. inicijuoti susirinkirnus ir ivairaus pobr"rdZio projektus;
3.3,4, i5stoti i5 Atstovybes ar laikinai sustabdyti savo narystg;
3.3.5. naudotis Atstovybes Zmogi5kuojn ir materialiuoju kapitalu veiklai Atstovybeje
vykdyti;
3.3.6. kitas teises, kurios neprie5tarauja Sienis istatams ar teisems aktams.
Atstovybes nanai turi Sias pareigas:
3,4,1. laikytis Siq istatq ir Atstovybes vizijos, misijos ir vertybiq bei dalyvatiti fgyvendinant
Atstovybes strategij4 il veiklos plane uumatytus tikslus ir r-rZdavinius;
3.4,2, moketi stojamuosius ina5us ir narici mokesti, jei toks ina5as ar nalio mokestis yla
nustatytas Konferencij o s ;
dalyvauti Atstovybes organq, kuriq narys jis yra, priimttl sprendimq igyvendinime;
dalyvauti Atstovybes organq posedZiuose, kuriq narys jis yra;

3,4.3.
3,4,4,
3.4.5. atstovauti Auk5tosios mokyklos studentams, ginti jt1 teises bei teisetus
Atstovybes nustatyta tv arka;
3,4,6, laikytis visuomenei priimtq elgesio ir morales normr+, savo
Atstovybes ar Atstovybes nario vardo;

el

interesus

gesiu nediskledituoti

3,4,7. laikytis Auk5tosios mokyklos llustatytq non1lr4 ir savo elgesiu

nediskr.eclituoti

Aukstosios mokykios ir Aukstosios mokyklos studento vardo;
3.4.8. kitas pareigas, susijusias su Atstovybes nario statusu irlar numatytas nor.miniuose ar
lokaliniuose teises aktuose.
3.5. Narystes Atstovybeje pasibaigimo pagr.indai:
3.5.1. Auk5tosios mokyklos studento statuso netekimas;
3.5.2, i5stojirnas i5 Atstovybes arba ilgesnis nei 6 men, nalystes Atstovybeje sustabdymas,
3.5.3. pa5alinirnas iS Atstovybes 4ariq Valdybos spr.endimu, jeigu llarys nesilaiko istatuose
al kituose norminiuose ar lokaliniuose teises aktuose numatytll pareigq, apie tai
praneSant pa5alintajam per 5 (penkias) dienas nuo pa5alinimo. Pa5aliuimo data
laikoma penktoji diena po Valdybos sprendimo.

4,

4.1.

4.2.
4,3,

Atstovybes organai yra:
4,1,1. Visuotinis nariq susirinkimas;
4.1,2, Konferencija;
4.L3. Valdyba;
4.I.4, Plezidentas;
4.1.5. Revizijos komisija.
Atstovybes olgarlq Valdybos ir Revizijos kornisijos sprendimai konklediq asrnellq atZvilgir.r
priimami slaptu balsavimu,
Atstovybes kolegialiq organq posedZiai yra atviri, jei atitinkamas oLganas del atskiro
po sedZio nenusprend Lia

4,4'
4.5.
4.6.

ATSTOVYBES ORGANAI

kitaip.

Atstovybes organq, i5skyrus Konfelencij q,Yaldybqil Revizijos komisij4, nariais gali bfrtitik
Atstovybes nariai"
Kandidatq i Atstovybes renkamus organus tikr'inim4 ir vertinim4 Reglamento nustatyta
tvarka atlieka Valdyba.
Atitinkamo Atstovybes organo sprendimai del konlcreditl asmenq at5aukimo, atstatydinimo,
Salinimo i5 Atstovybes nariq, Siq istatq keitimo, Reglamento tviltinimo ir pakeitirno,
Atstovybes pertvarkyrno ar pabaigos (reorganizavrmo ar likvidavimo) priimami ne maZiau
kaip 213 atitinkamame Atstovybes organo posedyje dalyvaujandiq atitinkarno Atstovybes
ol'gano nariq balsq dauguma,

Visuotinis nariu susirinkimas

4,7.
4.8.

Visuotini nariq susirinkim4 sudaro ir balso teisg jame turi tik Atstovybes nar.iai, Vienas
narys visuotiniame nariq susirinkime tuli vien4 bals4.
Visuotinio nariq susirinkimo kornpetencija:
4.8.1. keidia asociacijos istatus;
4.8,2. nustato asociacijos nariq stojarnqjq ina5q dydi ir naritl mokesdiri dydf
Stojamqjq ina5q ir nariq mokesditl mokejimo tvark4 nustato Reglamentas;
4,8,3, tvirtina asociacijos meting finansing atskaitomybg ir veiklos ataskait4;
4.8,4, priima splendirn4 del asociacijos peltvarkymo al pabaigos (r'eorganizavirno ar
likvidavimo);
4.8.5. skiria Delegatus i Atstovybes Konferencij4.
,

.1,9, Visuotinis

4.10,

'4.lL

nariq susirinkimas yla teisetas, jei jame dalyvauja daugiau nei puse Atstovybes
naritl, Jei visuotiniame nat'ir1 susirinkime ndra kvorumo, per 1 (vien4) rnenesi Saukiamas
pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio
susirinkimo darbotvarkes klausimais. uesvarbu. kiek visuotiniame nalir-r susirinkime
dalyvauj a Atstovybes nariq,
Visuotinio nariq susirinkimo sprendimai (i5skyrus numatytus [statq 4,8.1. ir 4.8,4,
punktuose) priimami paprasta visuotinio susirinkimo posedyje dalyvaujandiq Atstovybes
narir-1 balsq dauguma. istatq 4.8,1, ir' 4,8,4. puttktuose nurodytiems Visuotinio nariq
susilinl<irno sprendimams priimti reikia ne maLiatkaip 213 susirinkime dalyvaujanditl
Atstovybes nariq balstl.
Visuotini nariq susirinkim4 ne re diau kaip 1 (vien4) kar14 per kalendorinius metus Saukia
Valdyba.

Konferencija

4.L2, Konferencijos

kompetencija:
4,12,I. tvirtina Atstovybes strdtegij 4;
4,12.2, renka ir atBaukia Pr'ezident4;
4,12,3. renka ir at5aukia Valdybos narius;
4.12,4. renka ir atSaukia Revizijos komisijos nalius;
4"12.5, priima sprendimus steigti Atstovybes struktirinius padalinius (filialus ar atstovy,fes)
ar nutraukti jq veikl4;
4,12.6. iSklauso ir sprendZia de1 Atstovybes metines veiklos ir finansines ataskaitos tvirtinimo;
4.12,7, priima sprendim4 del Atstovybes buveines keitirno;

4,I2,8, iSkiauso ir sprendZia del Revizijos komisijos Atstovybes veiklos ir finansines veiklos
patiklinimo ataskaitos tvirtinimo;
4.12,9. priima sprendim4 del stojamqjq ina3q ar (ir) nario mokgsdio ivedimo. Stojamqjq inaSr"l
il nariq mokesdiq mokejimo tvark4 nustato Reglamentas;
priima sprendim4 del kitq juridiniq asmenq steigimo;
4.12.10,
4,I2,II,
svarsto ir priima sprendimus kitais Siuose istatuose ir (ar) Reglamente
nutodytais Atstovybes veiklos klausimais, bei klausimais, kurie nera tiesiogiai pavesti
kitiems Atstovybes organalns, i5skyrus tuos atvejus, kai Sie olganai laeipiasi i
Konferencij4 su pra5ymu pliimti splendimus jq kompetencijos klausimais il tai
neplie5tarauja teises aktams. Visais atvejais Konferencija neturi teises pliirnti
sprendimq del klausimq, kuriq sprendim4 Lietuvos Respublikos teises aktai paskiria
kitq organtl kompetencij ai.
4,73, Atstovybes veiklos ataskait4 sudaro:
4.I3.1, infolmacija apie Atstovybes veikl4 ir' finansing veikl4 (Plezidento veiklos ataskaita
gali bflti integruota i informacij q apre Atstovybes veikl4);
4,I3,2, Atstovybes nariq skaidius fi nansiniq metr"1 pabai goj e;
4,13,3, samdomq Atstovybes darbuotojq skaidius ftnansiniq metq pabaigoje;
4,13,4, i Auk5tosios mokyklos Senat4, Valdyb4 ir kitus organus deleguotq nariq ataskaita;
4.13.5. kita informacija, kuri4 nustato Konferencija.
4.14, Konferencij4 sudaro Visuotinio nariq susirinkirno skiliami Delegatai. Delegatai skilianri
Visuotinio nariq susirinkimo sprendimu prieS kiekvien4 Konferencijos posedi. I(onferencijos
Delegatq skaiditl pries kiekvien4 Konferencijos posedi uustato Visuotinis narirl sus rmas.

1,15, Kiekvienas delegatas Konferencijoje

tur'i vien4 bals4'

ir" darbo organizavim4 yfa atsaki'ga valdyba'
^1,16, UZ Konferencijos posedZio ,usuutiro4
kart4 per kalendo'inius metus. Konfele.cijos
Konferencija saukiama ne rediau kaip vien4
ir Konferencijos patvirtintas pirmininkas'
poseclZiams pirminink atlaPrezidentopasifilytas

4.rj,

KonferencijossprendimaipriimarniposedZiuose.Konferencijosposedisyrateisetas,jeijame
Jei l(onferencijos posedyje net'a
dalyvauja daugiau nei puse I(onferencijos delegatq'
pakarlotinis Konfetencijos posedis' kut'is
kvorumo, per. 1 (vien4) menesituri bflti Saukiamas

tur.iteisgpr.ii.rr-rtisplenditlusneivykusiosKonferencijosdarbotvarkesklausinrais,

,

4.1g,

Konferencijos
pakartotiliame Konferencijos posedyje dalyvaujandir"l
nepriklausomai
'uo
delegatq skaidiaus'
posedyje dalyvaujandiq Konferencijos
Ko'fere^crjos sprendimai priimarni Konferencijos
spt'endilnus llumatytus'
de I egatq balsq dauguma, i5 skyt'us
ValdYba

4,7g, valdyba

yr.a

savo veikloje vadovanjasi
kolegialus Atstovybes valdymo ofganas' valclyba
Konferencijos sp|endinrais'
teises aktais, Siais istatais, Reglamentu ir

Lietuvos Respublikos
4.20, ValdYbos komPetencija:
4,20,t. organizuoja Atstovybes veikl4;
narius irlarba Atlkstosios
4.20.2, vieneriq metq kadencijai delegrroja 3 (tris) Atstovybes
mokyklos Senat4 bei esant
mokyklos esamus ar buvusius studentus i Auk5tosios
Poreikiui j uo at5aukia;
nari arba Aukstosios mokyklos
4.20.3, dvejq metq kaclencijai deleguoja 1 (vien4) Atstovybe
bei esant poreikiui ji atsaukia; '
student4 i Aukstosros n-rokyklos Valdyb4

4,20,4,deleguojaAtstovybesnariustlarbaAtrk5tosiosmokyklosstudentusikittrs

juos atSarrkia;
Aukstosios mokyklos ofganus bei esant poreikiui
kurirl narcytaAtstovybe' visuotinius
4,20,5, deleguoja Atstovybes ,turi.t, ijuridinirl asmenq,
naliq susirinkimus;
1 - ,,-- r^.-+:.

4,20,6,priinrasprendimusdeltapirnokitqjuridiniqasrrrenqdalyviuarbaatsisakojtlob[ti,alba
ir tarptautinese organizacijose
4.20,7, priirna spre'dimus del taiimo nare nacionalinese
del iSstojimo i5 jr1;
tvirtina Atstovybes nretini veiklos
4.20,8, nustato Atstovybes strategines veiklos kryptis,
juos keidia;
Plan4 ir biudZetE bei

4.20,9,sudarodarbogl.upes,pasitelkiaspecialistusatskiriemsklausimamsarralizuotibei
grupiq vadovus;
sprgsti, projektams realizttoti' skiria darbo
4.20.I0. Saiina Atstovybes uat'ius i5 Atstovybes;
4.20.11, tvirtina ir keidia Reglament4;
ir Konferencij4;
4,20.12, Saukia Visuotini naliq susirinkim4
4,20,13, tvirtina Atstovybes nariq s4ra54'
iq) Konferencijos isrinktq 1 (vie'e'ir) metq
4.2r, valdyba susideda
o gali birti buvgs Atstovybes l1afys, valdybos
kadencijai asmenu,
Atstovybes narys, kr-rrio naryste Atstovybeje
nariu gali bflti isri
(dvylika) menesiq'
trunka arba truko ne trumpiau kaip 12
pirrnininkauja valdybos pi''ri'inkas'
4,22, vardybos darbui vadovauja u"i ;os posedZiams
renkamas pirmajarne valdybos posedyje'
valdybos pirmininkas 1 (vieneriems) metatns
Vaidybos pirmininku negali bDti Prezidentas'

-1,:3, \/ald),bos posedZius

Sar,rkia

Valdybos pirmininkas ne rediau kaip vien4 kalt4 per 2 (du)

menesius,

1,24,
4,25.
4,26,

Valdybos nariai turi po vien4 balso teisg,
Pt'ezidentas Valdyboje tuli veto teisg, i5skylus tuos atvejus, kai svar'stomas Prezidento
nuSalinimas arba Konferencij os Saukimas,
Valdybos posedis laikomas ivykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip puse Valdybos nariq,

Valdybos splendimai priimami Valdybos posedyje dalyvaujandirl Valdybos nariq balsrl
dauguma, jei Siuose istatuose nenustatyta kitaip.
Prezidentas

4.27.

PLezidentas yra vienasmenis Atstovybes valdymo orgarlas. Prezidentas savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais, Siais istatais, Reglanrentu, I(onfelencijos ir

Valdybos sprendimais,
1,28, Prezidento kompetencija:
4,28,1, atstovauja Atstovybei, veikia Asociacijos valdu, kai yra santykiq su tlediasiais
asmenimis, iSskyrus atvejus, kai tokia kompetencijayra priskirta kitierns organam.s,
sudaro sandolins Asociacijos vardu;
4,28.2, Atstovybes valdu sudat'o sandorius, atidaro il uZdaro s4skaitas banke, Atstovybes
vardu atlieka kitus julidinius veiksmus;
4.28,3. vadovauja ir koordinuoja Atstovybes veikl4;
4,28,4, organizuoja Visuotinio nariq susirinkimo, Konferencijos ir Valdybos pliimtrl
nutarimq vykdyrn4;
4,28.5. sudaro ir nutraukia dalbo sutartis su Atstovybes dalbuotojais, jas keidia;
4.28,6. organizuoja Atstovybes finansing ir lrking veikl4 ir atsako uZ j4 Salies institucijose;
4.28,7, gavQs Valdybos pritarim4 sudaro sandorius, kuriq isipareigojimai virsija 500 EUR
(penkis Simtus eurq) irlar tgsiasi dar,rgiau nei 6 (Se5is) menesius;
4,28,8, rengia Atstovybes veiklos ir finansines veiklos bei savo veiklos ataskait4 bei teikia
j4 Visuotiniam naritl susirinkirnui, Konferencijai ir Valdybai;
4.28,9, rengia ir atsako uZ Atstovybes biudZeto panaudojim4;
4,28.10, skelbia ir organizuoja Atstovybes vie5os infolmacijos paskelbim4;
4.28,11, skelbia ir organizuoja skelbim4 dokumentq ar kitos informacijos apie Atstovybes
veikl4 Atstovybes nariams;
4,28,12, vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Siuose istatuose nr"rstatytas
funkcijas;
4,28,13. vykdo kitas funkcijas bei turi kitas teises ir pareigas.
4,29, Prezident4 1 (vieneliq) rnetq kadencijai slaptu balsavimu renlca Konfelencija, joje

4.30.
4,31.

dalyvaujandir4 delegatq balsq dauguma, Prezidentu gali brlti i5rinktas kiekvienas esamas
Atstovybes narys, kulio nalyste Atstovybeje trunka ne tlumpiau kalp 12 (dvylika) rnenesitl,
Jei Prezidentas negali vykdyti savo funkcrjq, jo funkcijas laikinai vykdo Valdybos paskirtas

Valdybos narys.
Jei Prezidento kadencijos metu pasibaigia jo Auk5tosios mokyklos studento statusas,
Prezidentui suteikiarni 3 men, po statuso pasibaigimo tgsti Plezidento pareigas, Per Siuos 3
rnen. privalo bDti su5aukta I(onferencija, kurios rnetu i5renkamas naujas Prezidentas.

j.-12, Plezidento igaliojimai
'{,33.

pasibaigia, kai

jis atsistatydina,yta nu5alinamas, netenka AukStosios

niokyklos studento statuso, kai Juridiniq,asmenrl registre yla iregistruojamas naujai iSrinl<tas
Pt'ezidentas arba del kitq Lietuvos Respublikos istatymuose numatytq atvejr.1,
Naujai iSr'inktas Prezidentas ue veliau kaip per 30 dienq privalo Lietuvos Respr.rblikos teises
aktq nustatl'ta tvarka pateikti duomenis Juridiniq asmeml registlui apie naujai i3Linkt4
Prezident4 ar naujai iSr:inktus Valdybos narius,

Revizijos komisija

4,34. Revizijos komisija yra Atstovybes veiklos,

Atstovybes finansines veiklos bei Atstovybes
nraterealiniq i5tekliq naudojimo teisetum4 kontroliuojantis kolegialus organas.
4.35. Revizijos kornisijos kompetencija:
4,35.1. tikrina Atstovybes iSlaidq panaudojim4;
1,35.2. tiklina ir vettina Atstovybes ir Atstovybes isteigtq julidiniq asmeltll veiklos
teisetum4, teikia Konferencijai ir Valdybai su tuo susijusias i5vadas;
4.35.3. tr"rri teisg i5 Atstovybes ir Atstovybes isteigtq jrilidiniq asmenr-l organll gauti vistrs su
Revizijos komisijtis vykdomais patikrinimais susijusius dokumentr-rs irpaaiSkinimus;
4.35.4, turi teisg dalyvauti visuose Atstovybes ir jos isteigtq juridiniq asmenr] organrl
posedZiuose;

4.35.5. turi teisg su5aukti Konferencij4, jeigu nustato Atstovybes valdynro olganrl ir
Atstovybes isteigtq juridiniq asmenq veiklos paZeidimus, prieStaraujandius Lietuvos
Respublikos istatymams, Siems istatams arba Reglamentui;

4.35.6. tr-u'i teisg teikti sifilym4 del Prezidento atstatydinimo,

jei jo veikloje nustato

paZeidimq, prie5taraujandiq Lietr.rvos Respubiikos istatymams, Siems istatarns arba
Reglamentui;

4,35.7, nerediau kaip kas 3 (tris) menesius teikia ataskait4 Valdybai;
4.35.8. uZ savo veikl4 atsiskaito Konferencijai teikdama Atstovybes ir Atstovybes isteigtq
jutidiniq asmem+ veiklos patikrinimo ataskaitas;
4.35.9. likus 2 (dviems) savaitdms iki Konferencijos, Revizijos komisija pateil<ia Valdybai
preliminari4 galutines patikrinimo ataskaitos versij 4;
4.35.10. Revizijos komisijai nepateikus Konferencijos metu galutines patikrinimo ataskaitos
alba galutine patiklinimo ataskaita Konferencijos metu nepatvirtinama, yla
kviediama Audito jmone.

4.36, Revizijos kornisija Siuose istatuose numatyt4 veiklos kontrolg (patikliriimus) atlieka
remiantis Atstovybes Reglamentu. Jei Revizijos kornisija tuli atlikti patilainimus
Konferencijos pavedirnu arba Valdybos pra5ymu, pastaruosiuose pavedimuose al'
pla5ymuose privaloma aiSkiai it iSsamiai sufonnuoti tikrinimo tikslus,
4.37. Revizijos komisija susideda i5 3 (trijq) nariq, Revizijos komisija 1 (vieneriems) metams renka
Konferencija. Revizijos konrisijos nariu gali bDti iSrinktas kiekvienas esamas ir buvgs
Atstovybes nalys, kurio naryste Atstovybeje trunka ar truko ne trumpiau l<arp 72 (dvylika)
mdnesirl, arba kito juridinio asmens atstovas. Revizijos kornisijos narys vienn metu negali

4.38.

buti Atstovybes valdymo organll nariu bei Viceprezidentu,
Revizijos komisijos pirmininkas iSt'enkamas 1 (vieneriems) metams I(onferencijos metu,
kurios metu buvo i5rinkta Revizijos komisija. Revizijos komisijos pinnininkas i5renkamas
Revizijos komisijos nariq balsr.l dauguma.

'{*19' Reviziios kornisija priima splendimus,kaiui,juos

pasisako bent 2 (du) Revizijos konrisijos
nariai.
Revizijos komisijos nario igaliojimai pasibaigia, kai jis atsistatydin a,yraatstatydinamas
arba
kai vietoje jo is'enkamas nar-rjas Revizijos komisijos narys.

l'J0'

4'41' Jei Revizijos

komisij a yra neveiksni, Valdybos splendimu Sar,rkianra Ko'Ibre'cija
ir
iSrenkama nauja Revizijos komisija, kurios igaliojimai baigiasi kitos
Konf'erenciios metu,

5. VICEPREZIDENTAI
Atstorl,bej e veikia Viceprezidentai,
\iiceplezidentai yra skiriami prezidento ir tvirtinami Valdybos.
\riceplezidentai kartu su prezidentu olganizuoja Atstovybes darb4.
\riceprezidentai kartu su Prezidentu
igyvendina Atstovybes str.ategij4 ir veiklos planus.
Kitas Viceprezidentq funkcij as numato Reglamentas.

5,1,

{')
i?
5,4,

6.
61.

6,2.
6,3.

F'INANSINE IR UKINE VEIKLA

Atstovybei nuosavybes teise gali pliklausyti pastatai,
irenginiai, transpor.to prienrones,
labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Atstovybes tikslarns
ir. Lrzclaviniaurs
igyvendinti. Sis turtas gali birti igytas uZ Atstovybei priklausandias leSas, taip pat ciova'ojimo
ir kitokiu teiserai igytu br1du.
Atstovybe yra paramos gavejas,
Atstovybes 1e5os naudojamos vadovaujantis Valdybos patvirtintu metiniu
veiklos planu ir
bir-rdZetu,

7

7

'l'

7'2'
7,3,
7'4'
7'5'

VIESI PRANESIMAI

Atstovybes vie5i prane5irnai il skelbirnai skelbiami Atstovybes interneto
svetaindse,
Atstovybes informaciniuose stenduose al, kai tai butina pagal teises aktus,
V{ ,,Regist1,
centlo" leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Julidiniq asmenq viesi prane5imai,,,
Infornracija apie Atstovybes veikl4 Atstovybes nariams platinarna eiektroniniu pa5tu,
Atstovybes nariui pageidaujant, Prezidentas Atstovybes nariui Atstovybes buvei'eje
suclar,o
sqlygas susipaZinti su Atstovybes veiklos dokumentais.
Informacijos teikiam4 apie Atstovybes veikl4 numato Reglamentas,
Informacija apie Konferencijos datq, laikE, vietq, Konferencijos darbotvarke nariams
ir
delegatans yra skelbiama ne veliau kaip pries dvi savaites Atstovybes intel'eto
svetainese
arba infolmaciniuose stenduose, Reglamente gali blti numatyta kitokia
al detales'e tvar.ka.
Atstovybes finansiniq ir veiklos dokumentq bei viesri prane5imq saugojim4 or.ganiznoja gZ
ir

ji
7

"

yta atsakingas Pr.ezidentas.

'6, Visi Atstovybes finansiniai ir

veiklos dokumentai privalo bDti saugo'ri Atstovybes

buveineje"

7,7.
7.8.

Pasibaigus Atstovybes Prezidento igaliojimams visi finansiniai ir veiklos

dokune'tai pr.ivalo
bDti saugomi Atstovybes archyve.
Visi Atstovybes finansiniai ir veiklos dokumentai bei viesi prane5imai yr.a vie5i dok,rne'tai.

:'9.

Apie Atstcr.r'te: r'ald1,pe organl+ posedZius pranesama Atstovybes naliq elektlonineje
konfelenci_itiic' ir ;rtsto\T'bes intemeto svetaineje ne veliau kaip 1 (viena) savaite pr.ie5 posedj,
Informacria apie Konfelencij4 prane5ama 2 (dvi) savaites pries posedi,

7.10. Atstovl'bes organizuojama veikla

il viesi prane5imai viesinarni Atstovybes

narirl

elektronin€ie konferencrjoje ir Atstovybes interneto svetaineje. UZ Sios infolmacijos teikilr4
ats aki n_sas P rezi dentas pasitarus su Valdyba,

8.
8.1.

8.2,
8,3.
8,.{.
5.

),

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Teisiniai santykiai susiklostantys Atstovybes veikloje. kurie nereglamentuojarni Liettrvos
Resptrblikos teises aktuose, Siuose istatuose il Reglamente, nepai.eidLiant Lietuvos
RespLrblikos teises aktq, SiLl istatil ir Reglamento, gali btiti reguiiuojami Valdybos
sprendimais.
Atstovybes istatus keidia Konferencij a ne ntaliau kaip 213 Konferencijoje dalyvaujandiq
Konferencijos delegatq balsq dauguma.
fstatq keitirno plojektas Konferenci-jos delegatams pateikiamas ne veliau kaip viena savaite
iki Konferencijos, kurioje planuojama priimti splendim4 del istatq pakeitimo.
Istatq pakeitimai jsigalioja juos iregistravus teises aktq nustatatyta tvarka,

Atstovvbe -eali btlti peftr'alkoma ar pabaigiama (likviduojarna ar reorgariizr-rojama)
Kont'erencijos sprendimu, priimtu ne maZiau kaip 213 Konferencijoje dalyvaujanditl
Konf-erencijos delegatq balsq dar-rguma arba teismo sprendimu, Lietuvos Respublikos teises
aktrl nustat)/ta tvarka,

SiLl istattl nauja redakcija patvirtinta 2015

m. balandLio 24

d,. vyl<usioje

Konferencijoje,

MaZvydas Savi
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